
CIRCO GROCK
Espetáculo motivacional



Sua equipe preciSa  
de motivação, melhorar  

aS relaçõeS interpeSSoaiS,  
ter clareza em objetivoS  

e metaS, mantendo foco 
e proatividade?



A experiência empresarial e artística do universo do Circo capacitou Nil 
Moura e Gena Leão para esse treinamento em forma de espetáculo 
que promove um profundo impacto em quem assiste. Com humor e 
magia o casal utiliza o circo como pano de fundo para avaliar questões 
que vão desde a relação interpessoal até a postura do ser humano em 
relação a seu trabalho, sua posição, sua carreira e sua vida.

A superação e o trabalho em equipe, importância do bom atendi-
mento, ética, autoestima a partir da compreensão da importância 
da sua função, liderança e muitos outros valores são revistos em 
cases num espetáculo interativo onde a plateia participa ativa e em-
polgadamente com cada número apresentado. 

mágica e lúdica para ajudar  
os participantes a desenvolverem  
suas habilidades profissionais

ExpEriência



“Equilíbrio Motivador” é um espetáculo onde os palhaços 
Ferrugem e Espaguete, interagem com os espectadores e 
os levam a conhecer o processo de criação do circo e suas 
características corporativas, unindo a arte, racionalidade, 
rotina e novidade, profissionalismo e familiaridade, em uma 
experiência mágica e lúdica para ajudar os participantes a 
desenvolverem suas habilidades profissionais.

Os participantes passam a entender como é possível se 
manterem unidos por um forte ideal e um grande amor ao seu 
trabalho, e como o significado de pertencer e trabalhar de 
forma colaborativa pode fazê-los vivenciar a própria essência  
da instituição.

EQUiLÍBriO
MOTIVADOR

Clique aqui e assista  
o trailler da palestra

https://www.youtube.com/watch?v=YXLRsIwtIWo
https://www.youtube.com/watch?v=YXLRsIwtIWo


porque indicamoS
o circo GrocK 
para aSua empreSa?
DEsENvOLvER pEssOas, 
A combinação entre a experiência com treinamentos com a vivên-
cia artística do universo do Circo capacitou Nil Moura e Gena Leão 
para essa palestra que em forma de espetáculo, promove um 
profundo impacto em quem assiste. 

pROMOvER RELaCiONMENtOs 
A palestra usa o circo como pano de fundo para integrar  
e o engajar colaboradores com objetivos da empresa. 

ExpaNDiR CONhECiMENtO 
De maneira interativa e vivencial, os palestrantes utilizam metod-
ologias vivenciais que fixam e contribuem com o aprendizado. 



“Aprendizado surpreendente, lúdico e inovador. 
Superou minhas expectativas.” Rosa, SESC - AL / FIEA

“Os artistas conseguiram trabalhar as questões alinhadas  
de forma criativa. A integraçãa da equipe com o nosso  
objetivo, de forma motivadora, foi também um ponto  
de destaque.” Jane, Unimed Incofidentes

O projeto Equilíbrio Motivador com o Circo Grock foi assertivo  
para toda equipe de vendas da Unimed Vitória, foi brilhante!”  
Mariana, Federação das Unimed de Vitória - ES.

DEPOIMENTOS



algumas empresas 
atendidas



MOMENtOs



CONtatO COMERCiaL
DMt palestras | palestras@dmtpalestras.com.br 

R. Desembargador Jorge Fontana, 80/511 
Belvedere | Belo Horizonte, MG
+55 (31) 4141-3931 | +55 (31) 2537-5469


